ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Aos 11 de fevereiro de 1999, no Clube Fazenda
Recreio, em Holambra, realizou-se a 6ª Reunião
Extraordinária do CBH-PCJ, registrando-se a
participação de aproximadamente 130 pessoas; entre
representantes dos Municípios, Sociedade Civil e Estado;
conforme lista de presença anexa, e do público registrada
em livro próprio. Após a recepção foi composta a mesa
dirigente dos trabalhos com os senhores Pedro Teodoro
Kühl, Presidente do CBH-PCJ e Prefeito de Limeira;
Eduardo Lovo Paschoalotti, Vice-Presidente do CBHPCJ e representante do CIESP/Americana; Humberto de
Campos, Prefeito de Piracicaba e representante dos
municípios no Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
Vitorio Antoniazzi, Prefeito de Valinhos e Presidente do
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba
e Capivari, Valter Costela, Presidente da Câmara
Municipal de Holambra e representante dos vereadores
presentes; Antônio Marino A. Brandão, Prefeito de
Holambra e Rui Brasil Assis, Diretor da Bacia do Médio
Tietê do DAEE e Secretário Executivo do CBH-PCJ. 1.
Abertura: Dando início à reunião, o Sr. Rui Brasil Assis
registra a presença dos Prefeitos, representantes da
Sociedade Civil, Estado e demais personalidades
presentes, informa a existência de quorum e passa a
palavra ao Presidente do CBH-PCJ, que agradece a
presença de todos e ao Prefeito de Holambra por ceder o
recinto para a realização da reunião e declarando-a
iniciada passa a palavra aos integrantes da mesa para
fazerem suas manifestações. O Sr. Antônio M. Brandão,
prefeito de Holambra, agradece a presença de todos e
também a oportunidade de estar recepcionando esta
reunião. 2. Leitura e Aprovação da Ata 10ª da
Reunião Ordinária: O Sr. Rui Brasil Assis, solicita a
dispensa da leitura da Minuta da Ata da 10ª Reunião
Ordinária do CBH-PCJ, considerando a distribuição
prévia. Não ocorrendo manifestações sobre a redação da
mesma, esta é aprovada por unanimidade. 3.
Comunicações: O Sr. Rui Brasil relata que juntamente
com a Ata, foi enviado documento com orientações
sobre o que será deliberado nesta reunião. Foi distribuído
na recepção, uma pasta com a íntegra das deliberações.
Ainda junto com o material enviado, foi encaminhado o
relatório executivo com a versão final do contrato com a
GV/Consult, sendo que o completo encontra-se na
Secretaria Executiva do CBH/PCJ. A seguir foi exibido o
vídeo institucional do CBH-PCJ com duração de
aproximadamente 10 minutos. 4. Assuntos a deliberar:
4.1 – indicação de recursos do FEHIDRO para o
aditivo ao Contrato do Consórcio Piracicaba/
Capivari com a GV/Consult: O Sr. Secretário
Executivo do CBH-PCJ, esclarece que o aditivo por Lei
pode ser de até 25% do valor global, menciona todas as
reuniões realizadas com a consultoria e as planilhas de
horas trabalhadas apresentada pela GV/ Consult. Foi

elaborado relatório pelo Grupo Técnico de Arranjo
Institucional que analisou a questão, bem como a
sugestão da contratante de que o aditivo seria no valor de
21,1%. Tal relatório consta da página 08, do material
distribuído. Considerações: A Eng.ª Flávia , da equipe
técnica do Consórcio, manifestou-se favorável ao
pagamento do aditivo de 21,1%, ou seja de R$
48.230,00. O Sr. Eduardo Paschoalotti, vice–presidente
do CBH-PCJ, reforça que acha justo o pagamento do
aditivo, pelo trabalho executado, que foi muito além do
contratado. O Sr. Sérgio, representante do município de
Campinas, é contrário ao pagamento, pois a GV foi
contratada com dispensa de licitação; ele aceita o
relatório, que foi muito bem feito, mas é contrário ao
aditivo. O Sr. Secretário Executivo, sem mais
manifestações, encaminha o assunto para votação na
forma proposta e a Deliberação CBH-PCJ n.º 61/99 é
aprovada pela maioria, sendo 26 votos favoráveis, 4
votos contrários e 5 abstenções, ficando aprovado o
aditivo de contrato com a GV-Consult. 4.2. indicação de
tomador para elaboração do Relatório de Situação
dos Recursos Hídricos do CBH-PCJ: (Relatório
Zero): O Sr. Rui Brasil Assis explica que na última
reunião do Comitê foi deliberada uma verba de R$ 300
mil, para elaboração do Relatório de Situação e Plano de
Bacias. Foram convidados pelo Grupo Técnico de
Planejamento – GT-PL 04 instituições para apresentarem
propostas para elaboração do Relatório: CEAPLA
(UNESP), CETEC (Lins), FCTH e FUNCAMP. Após
análise de documentação financeira e proposta técnica,
somente 02 instituições ficaram habilitadas a receber os
recursos do FEHIDRO: CETEC com um orçamento de
R$ 98.000,00 e FUNCAMP com orçamento no valor de
R$ 1.654.309,00. Após todas as considerações, o GT-PL,
indica pelo menor preço, ao Comitê, o CETEC como a
executora do relatório. O Sr. Secretário Executivo, sem
mais manifestações, encaminha o assunto para votação
na forma proposta e a Deliberação CBH-PCJ n.º 62/99 é
aprovada por unanimidade, ficando aprovado o
CETEC/Lins como tomador no valor de R$ 98.000,00.
4.3 abertura de inscrições a municípios para
solicitações de estudos e projetos, com recursos do
FEHIDRO: O Sr. Rui Brasil esclarece as correções
feitas nas páginas 14, 16 e que as páginas 17 e 18 foram
substituídas. São apresentadas as situações sobre os
processos FEHIDRO assinados de 1995 a 1998. Dos 5
contratos pendentes de assinatura, conforme quadro da
página 16, o DAE/Jundiaí e a CODEN/ Nova Odessa,
não conseguiram protocolar documentação dentro do
prazo de 05/02/99, sendo que os valores referentes serão
realocados para os suplentes de 1998 que foram
reclassificados e indicados para receber recursos,
conforme quadro da página 19. É proposto que o Comitê
abra inscrições para municípios com menos de 150 mil

habitantes, para solicitação de estudos e projetos, que
seriam analisados e selecionados para atendimento. O
GT-PL selecionaria uma instituição para elaboração
desses projetos selecionados. Considerações: o prefeito
de Joanópolis, elogia a Deliberação, respondendo pelos
municípios pequenos que não tem condições de elaborar
projeto e oportunidade de receber recursos. O Sr.
Secretário Executivo, sem mais manifestações,
encaminha o assunto para votação na forma acima
proposta e a Deliberação CBH-PCJ n.º 63/99 é aprovada
por
unanimidade.
4.4
reclassificação
de
empreendimentos suplentes ao FEHIDRO e outras
providencias: O Sr. Rui Brasil Assis esclarece que esta
deliberação engloba as verbas remanescentes dos
projetos anteriores a 1998 e realoca para os suplentes de
1998, reclassificados , conforme quadro da página 19,
que deverão apresentar as complementações solicitadas
até 15/03/99, conforme os critérios para 1999.
Considerações: O Sr. Camolese, do SEMAE de
Piracicaba, esclarece que este está habilitado a receber
recursos pois já possuem o projeto completo e a licença
do DEPRN. O Sr. Rui Brasil, informa que se o Plenário
aceitar e se for protocolado até 15/03/99, toda
documentação faltante, o SEMAE será incluído na
Deliberação. Não havendo mais manifestações, o Sr.
Secretário Executivo, encaminha o assunto para votação
sendo aprovada por unanimidade a Deliberação CBHPCJ n.º 64/99,
acrescentado o projeto do
SEMAE/Piracicaba, no valor de R$ 174.598,00 para as
obras do coletor tronco da bacia do Ribeirão Enxofre –
etapa córrego da Colônia. 4.5. Define critérios para
hierarquização de projetos com recursos do
FEHIDRO referentes ao orçamento de 1999 e dá
outras providencias: O Sr. Rui Brasil esclarece que esta
deliberação estabelece regras para a distribuição de
recursos para 1999; que o GT-PL fez uma reunião
preparatória e está propondo estes critérios, constantes
da Minuta da Deliberação 65/99, sendo prazo para
inscrições de 12/02/99 até 15/03/99; que o valor a ser
distribuído é de aproximadamente R$ 1,9 milhões. Até
dia 23/03/99, o GT-PL analisará as fichas de acordo com
a deliberação. Será distribuído até 40% dos recursos para
os PDC’s 1, 5, 8 e 9 e no mínimo 60% dos recursos para
o PDC 3. Explica os pré-requisitos para se candidatar.
Considerações: O representante da Prefeitura de
Bragança Paulista, solicita que no dia da inscrição, seja
aceito o protocolo dos órgãos responsáveis pelo
licenciamento. O Secretário Executivo esclarece que não

Rui Brasil Assis
Secretário Executivo

se pode aceitar protocolo, por ser uma regra do
COFEHIDRO. A representante do DEPRN, Márcia
Calamari, esclarece que ao dar entrada no DEPRN, deve
ser esclarecido, que se trata de um processo FEHIDRO,
para que se possa agilizar o processo de licenciamento. O
Sr. Rui Brasil sem outras manifestações coloca em
votação a minuta de Deliberação n.º 65/99, que é
aprovada por unanimidade. 4.6 – Estabelece calendário
para as eleições para o mandato 99/2000: O Sr. Rui
Brasil esclarece que o Estatuto do Comitê prevê eleições
até 31 de março e renovação da Sociedade Civil. A
proposta é estabelecer um calendário para isto: o as
inscrições para o recadastramento da sociedade civil,
cuja ficha se encontra anexa a deliberação 66/99; será de
12/02/99 à 12/03/99; em 22/03/99 será realizada
Assembléia da Sociedade Civil, na Câmara Municipal de
Paulínia; em 30/03/99 será realizada Reunião Ordinária
do Comitê, para posse dos novos representantes eleitos,
deliberação de recursos para 1999, decisão sobre o qual
segmento ocupará os cargos de presidente, vicepresidente e secretário executivo, e realização de
assembléia de cada segmento para indicação da nova
diretoria do CBH-PCJ para 1999/2000. O Secretário
Executivo, encaminha a deliberação na forma proposta
para votação, sendo aprovada a Deliberação n.º 66/99,
por unanimidade. 5. OUTROS ASSUNTOS: O Sr. Rui
Brasil Assis abre para as manifestações referentes a
outros assuntos não constantes da pauta: o Sr. Cláudio de
Mauro, Prefeito de Rio Claro, oferece a cidade para
sediar a próxima reunião do Comitê, dia 30/03/99, sendo
aceita a proposta pelo Presidente do CBH/PCJ. Sem
mais, o Sr. Rui Brasil Assis encaminha a reunião ao
encerramento passando a palavra aos componentes da
mesa para as considerações finais. O Sr. Antônio Marino
Brandão, Prefeito de Holambra e anfitrião, manifesta-se
estar honrado em recepcionar esta reunião, agradece a
presença de todos, deixando as portas abertas para outros
eventos; menciona também que, sem o comitê não teriam
feito muitas coisas quanto ao tratamento de esgotos e
conservação de mananciais. O Sr. Rui Brasil, agradece a
colaboração e recepção da Prefeitura de Holambra. Em
seguida o Sr. Pedro Teodoro Kühl, Presidente do CBHPCJ exaltou a importância dos trabalhos do Comitê e
manifestou ao plenário sua decisão pessoal de não
concorrer à presidência no próximo mandato,
justificando que gostaria de dar oportunidade a outro
membro, agradece a presença de todos e encerra a
reunião.
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